Trage Tocht Helden
Auteur: Rob Wolfs
Heldense bossen, Afwateringskanaal en Keuperheide
We maken een mooi wandeling door bos en langs boerenland in de regio Peel en Maas
in Noord-Limburg. De tocht begint aan de rand van Helden bij het Kerkeböske, VVV,
dorpscentrum en restaurant ineen. Het is vastgebouwd aan het Mariaklooster uit 1929,
waar sinds 2006 het streekmuseum gezeteld is. We wandelen door de licht heuvelachtige
bossen rondom Helden op oude stuifduinen. Onderweg komen we een oude landweer
tegen, de Lankert of Lanterd, een kilometerslange dijk met een haag van struiken en
bomen. We vervolgen onze tocht tussen de velden en komen bij het Afwateringskanaal.
Die volgen we zo'n 2 kilometer lang over een hoog gelegen bomenrijke dijk. Het kanaal
werd rond 1850 gegraven om het zure veenwater bij de ontginning van de Peel af te laten
wateren naar de Maas. Op het laatste deel van de route lopen we even over de oude
verbindingsweg Gruise Epper en langs de bosranden van de Keuperheide terug naar
Helden.
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Routebeschrijving
1. Met je rug naar de parkeerplaats ga je linksaf over de asfaltweg. Je neemt bij
knooppunt 13 het eerste bospad naar rechts. Nu het eerste pad linksaf. Op een
driesprong rechts aanhouden. Op een volgende driesprong linksaf. Daarna op een
driesprong bij een paal met markering schuin rechtsaf. Onder hoogspanning door en
verder rechtdoor. Je komt uit bij een asfaltweg. Hier schuin rechts oversteken. Je loopt
een brede halfverharde boslaan in. Je komt uit bij kp 28. Hier direct schuin rechts in de
richting van een houten afsluitboom. Langs de afsluitboom een bospad in. Op een
kruisinkje rechtdoor naar beneden en direct op een Y-splitsing rechts aanhouden in de
richting van een open veld. Aan het eind bij markering rechtsaf. Pal voor de zandheuvel
linksaf, een paadje langs grasland aan je linkerhand. Op een driesprong links aanhouden,
langs de rand van het grasland blijven lopen.
2. Fietspad en asfaltweg oversteken en schuin links, het bos in. Je loopt in de richting
van een kruis. Daar ga je links langs een afsluitboom en een bordje 'Stichting Bosbeheer
Helden'. Je neemt het eerste pad rechtsaf bij kp 19. Je gaat steeds rechtdoor tot een
houten afsluitboom. Direct daarna op een kruising bij kp 52 schuin rechtdoor. Let goed
op: op een driesprong even voor een paal met markering waar het pad rechtdoor iets
naar beneden gaat, ga je links en direct weer rechts, een smal bospaadje. Dit paadje
loopt in het begin over een dijkje. Je kruist een breder bospad en vervolgt het smalle
paadje rechtdoor. Je komt uit op een breder bospad. Hier ga je linksaf. Op een brede
kruising bij kp 54 verder rechtdoor. Verderop loop je langs de bosrand. Dit pad helemaal
uitlopen. Je komt bij kp 66 uit op een brede bosweg met een naastliggend fietspad. Hier
ga je rechtsaf. Deze weg voorlopig blijven volgen. Je komt uit op een ander breed bospad
voor een infobord van Staatsbosbeheer over landweer De Lankert.
3. Hier ga je linksaf. Kort daarna op de splitsing bij kp 81 en een schuilhut blijf je links
aanhouden, je volgt de brede bosweg in de richting van een open veld recht voor je.
Deze brede grindweg steeds blijven volgen. Gedeeltelijk langs de bosrand en dan weer
tussen de velden. Doorlopen tot je uitkomt bij een asfaltkruising. Hier ga je scherp
rechtsaf. Bij de ingang naar boerderijterras en SRV-camping Landerthoeve met de weg
meebuigen naar links. Het gaat alweer snel over in een halfverharde weg tussen de
velden. Op een kruising rechtdoor. Op een volgende kruising bij kp 89 ook rechtdoor. Je
kruist een breed water en daarna ga je rechtsaf en direct weer op driesprong bij kp 72
rechtdoor, een grindweg omzoomd door bomen met aan je rechterhand het
Afwateringskanaal. Deze hoger gelegen bomendijk langs het kanaal 1,8 km steeds
blijven volgen. Je passeert na 1,7 km huisnummer 5 aan je linkerhand, aan je
rechterhand bankjes met zicht op een sluis.
4. Even daarna ga je op een kruising rechtsaf de brug over. Je volgt de Neerseweg. Bij
huisnummer 111 ga je linksaf, Gruise Epper. Met de weg meebuigen naar rechts. Even
daarna op de driesprong bij kp 73 rechtdoor, Gruise Epper. Nu neem je bij kp 70 het
tweede pad naar rechts het bos in richting kp 71. Je komt het bos uit, loopt langs de
bosrand. Asfaltweg oversteken en rechtdoor, een brede grindweg langs de bosrand. Het
eerste pad naar links negeren. Je neemt het pad daarna linksaf bij een paaltje met
markering. Je loopt opnieuw langs de bosrand met open veld aan je linkerhand. Het pad
gaar verderop het bos in. Dit pad steeds blijven volgen, afwisselend door stukjes bos en
langs de velden. Doorlopen tot een brede grindweg met fietspad.

5. Hier schuin naar links oversteken en langs een houten afsluitboom en een bordje
'Stichting Bosbeheer Helden', een bospad. Dit pad steeds blijven volgen. Je passeert een
sportveld aan je linkerhand. Op een driesprong bij dat sportveld rechtsaf, paal met
markering. Aan het eind van dit pad ga je rechtsaf en direct daarna weer links. Kort
daarna op een kruisinkje rechtdoor, een bospad. Nu op de eerste kruising linksaf. Het
paadje gaat onder de hoogspanning door. Daarna bij kp 17 rechtdoor. Je passeert een
camping aan je rechterhand. Dit pad steeds blijven volgen tot je uitkomt in de bocht van
een klinkerweg. Hier rechtdoor en even daarna aan het eind rechtsaf. Met de weg
meebuigen naar links in de richting van een voorrangsweg. Bij de voorrangsweg linksaf.
Waar de weg naar links buigt ga je na huisnummer 8 schuin rechtsaf, Kloosterstraat. Bij
kp 10 nog even rechtdoor en dan al snel rechtsaf, Aan de Koeberg. Je passeert 't
Kerkeböske en even daarna ben je weer terug bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Parkeerplaats aan de rand van Helden bij streekmuseum 't Land van Peel en Maas,
Kerkeböske, http://www.museumpeelenmaas.nl/. Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden.
Openbaar vervoer
Helden, bushalte Mariaplein, lijn 88 belbus Grashoek-Kessel. Bushalte Kubke, lijn 61
Weert-Venlo.
Lengte van de wandeling
13 km
Horeca onderweg
Aan het begin en eind van de route 't Kerkeböske. Even na het begin van de route Op d'n
Berg, http://www.restaurantopdenberg.nl/. Boerderijterras De Lanterdhoeve,
http://www.delanterdhoeve.nl/boerenterras.html.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-helden/15924/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs en Ad Snelderwaard. Wandelen over de Utrechtse Heuvelrug. € 14,95, ISBN:
978-90-78641-38-4. In maar liefst vijftien rondwandelingen doorkruis je de meest
uiteenlopende landschappen. Van uitgestrekte heidevelden naar lommerrijke lanen en
over kronkelige bospaden naar de toppen van de heuvelrug. Je daalt zelfs een paar keer
af naar de uiterwaarden van de Rijn. Alle routes gaan zoveel mogelijk over onverharde
paden. De gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de
uitgeverij: www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

